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  استانكارگروه تخصصي امور اقتصادي صورتجلسه 

  استانداري :محل برگزاري  استاندار محترم :رياست جلسه  صبح 8:   ساعت  يكشنبه: روز  18/10/90: تاريخ جلسه

 :دستوركار جلسه

ر اقتصادي استانداريمديركل دفتر هماهنگي امو از اعزام هيئت تجاري و بازريابي استان به كشور روسيه ارايه گزارش -1
   براي انعكاس توتنمنديهاي اقتصادي و تجاري استان درنشريه خود» تجارت با ايران«درخواست مجله روسي  طرح -2
 طرح مشكل تعدادي از واحدهاي توليدي سيمان بر استان در رابطه با تعيين اولويت براي تامين سيمان موردنياز  -3
 وب و مبل در استانر اعتراض به برگزاري مكرر صنايع چطرح درخواست فعاالن صنايع جوب و مبل د -4
  86وضع شده براي صادرات سيب زميني در سال گمركي طرح مشكالت مربوط به عوارض  - 5

  :مصوبات جلسه

پيشنهادات مطروحه و با توجه به گزارش ارائه شده از اعزام هيئت تجاري و بازريابي استان به كشور روسيه و   -1
مخصوصاً  براي همكاريهاي دوجانبه تجاري و اقتصادي استان با كشور مذكور يار خوبوجود زمينه هاي بس

زمينه دعوت از مسئولين و بخش خصوصي داغستان به استان و  مقرر گرديد  استان جنوبي آن ، داغستان
كاري قرار برعكس فراهم گردد و برگزاري نمايشگاه بين المللي استان اردبيل در اين منطقه نيز در اولويت هاي 

  .گيرد

مايندگي اتاق بازرگاني شهر ريوتوف از حومه شهر مسكو براي استقرار نو اعالم آمادگي در رابطه با دعوت   - 2
استان اردبيل در اين شهر و ايجاد انبار محصوالت كشاورزي وارداتي از جمهوري اسالمي ايران و پخش آن در 

نايع و معادن استان پيگيري و اقدام الزم بعمل آورده و نتيجه را مقررگرديد اتاق بازرگاني و ص بازار بزرگ مسكو
   .دناعالم نماي به دبيرخانه

براي انعكاس توتنمنديهاي اقتصادي و تجاري استان » تجارت با ايران«درخواست مجله روسي  موضوع -3
فتر هماهنگي امور د گرديدمقررمطرح وضمن موافقت با كليات موضوع براي اوايل سال آينده ،  درنشريه خود

اقتصادي و سازمان صنعت ، معدن و تجارت با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان مقدمات كار را 
  . آماده نموده و با اطالع رساني بموقع ، واحدهاي استاني داوطلب براي مشاركت در طرح را مشخص نمايند

استان در رابطه با تعيين اولويت براي تامين سيمان موردنياز  مشكل تعدادي از واحدهاي توليدي سيمان بر -4
مطرح و مقررگرديد كارخانه سيمان اردبيل تامين سيمان مورد نياز چنين واحدهاي استاني را با معرفي سازمان 

   .صنعت ، معدن و تجارت در اولويت قرار دهد

  



وب و مبل در چصنايع نمايشگاه اري مكرر موضوع درخواست فعاالن صنايع جوب و مبل در اعتراض به برگز -5
پاسخ داده شد كه برابر تقويم نمايشگاهي تعداد برگزاري اين نمايشگاه بيش از دو نوبت براي استان مطرح و 

برگزاري هرنوع نمايشگاه خارج از تقويم نمايشگاهي مقررگرديد استان پيش بيني نشده است ولي درعين حال 
ر هماهنگي امور اقتصادي و سازمان صنعت ، معدن و تجارت ممنوع باشد و در بدون هماهنگي با دفتساالنه 

  . نمايشگاههايي هم كه برگزار مي گردد واحدهاي توليدي استان در اولويت باشند

مطرح و مقررگرديد  86مربوط به عوارض گمركي وضع شده براي صادرات سيب زميني در سال مشكل  -6
تهيه نامه اي با امضاي استاندار محترم موضوع را از وزارت صنعت ، معدن و  باسازمان صنعت ، معدن و تجارت 

  . تجارت پيگيري نمايند

 :  ليست حاضرين در جلسه 

عزيزي مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و  –مهديزاده معاون برنامه ريزي  –دكتر صابري استاندار  
سازمان جهاد كشاورزي عبدايماني رييس  –تجارت عظمايي سرپرست سازمان صنعت معدن و  –دبيركارگروه 

ندايي  –كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعيمنوري مدير –سازمان امور اقتصادي و دارايي رييس  مظفري  –
عليزاده  -عليپور معاون اقتصادي اداره كل اطالعات  –كل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي مدير

خدمتي مدير شركت  –دن او مع ايعاتاق بازرگاني و صن پير مؤذن رييس –ق برنيروي شركت توزيع مديرعامل 
   –شركت شهرك هاي صنعتي مالطفي مديرعامل  –عباس زاده مديركل گمركات استان  –نمايشگاه بين المللي 

اتحاديه صادركنندگان رضائيان  –بانك مليكريمي مدير امور شعب   –حميدي مديركل حفاظت محيط زيست 
   كارخانه سيمان اردبيلني و اسرافيلي از امي  –

  غايبين جلسه 

  بانك توسعه صادرات  -  اتاق تعاون  

  

  

  

  

  

  
 


